Podobně jako autoři úprav původní Cimrmanovy verze
díla i my jsme se snažili celkově chmurnou atmosféru
pohádky projasnit. Také dnes se proto zakletá princezna
Zlatovláska nepromění v ohyzdnou babiznu, ale v mladou
inteligentní krasavici. Ano, i pro nás bylo velkým oříškem
zredukovat počet mrtvých z původních 27 na tři a co bylo
nejhorší, snížit na polovinu sklerózu děda Vševěda. A jelikož nově zrekonstruovaný prostor Mlejna nabízí, kromě
jiného, i nebývale vysoký strop, podařilo se nám oproti
kolegům ze Žižkova instalovat na jeviště celého obra Koloděje. A protože dnes půjde o živé, hrůzu nahánějící obrovo
vystoupení, prosíme diváky, aby se v této části hry pokusili
uklidnit své děti a starší rodiče.

Dlouhý, Široký
a Krátkozraký

... a nejen oni

Po skončení představení bude možné u baru restaurace
zakoupit věrnou repliku zlatých vlasů děda Vševěda nebo
náramek vyrobený z tkanic od bot obra Koloděje. Přesně
o půlnoci máme na vyžádání pro zájemce připravený
tanec s nevěstou princeznou Zlatovláskou a následně
proběhne dražba jejích svatebních šatů, včetně spodního
prádla.

HEZKÝ VEČER

Tajenka PEXESA:
1a)	Hanka Nedvědová
3b)	Štěpán Stupčuk
1b)	Brad Pitt alias Jenda Rezek
3c)	Ilča Kašpárková
1c)	Rosťa Bílík
4)	Kouřící zleva – Jenda Kuna,
2a)	Jarda Novotný, kytarista
Uďa Blaheta, Tomáš Kamarád
skupiny The Dreamers
5a)	Fanda Bláha
2b)	Jirka Topinka, Mezi kapry
5b)	Jenda Herda, před lovem
2c)	Lucka Boubalová, 1. máj
trpaslíků
3a)	Romča Štruncová
5c)	Jára Cimrman

Scénář a režie prologu: Jaroslav Novotný exrotprinc II
Taneční choreografie: Ilona Kašpárková
Choreografie stepu: Uďa s Andreou
Režie pohádky: Záskoková sekce DSC
Kulisy vyrobil: Jiří Topinka
Principál: Jan Rezek
Program sestavil: Jan Kuna exrotprinc I
Tisk: Marten s.r.o.
Dovolte nám dnešní představení věnovat panu Ladislavu
Smoljakovi, který dal šanci i nám nehercům.

Vánoční setkání
s Divadelní sekcí Cyklotour Praha

ážení přátelé!
Vítáme Vás na tradičním vánočním setkání,
které pořádá Divadelní sekce Cyklotour Praha!
Dobrý večer milé děti, chlapci, děvčata, teenageři,
maminky, tatínkové, babičky i dědečkové, zkrátka, dobrý
večer všem! Je nám ctí Vás přivítat v nově zrekonstruovaném klubu Mlejn. V klubu, s jehož starou podobou jsme se
před dvěma lety premiérově rozloučili muzikálem Limonádový Joe, a jehož vedení chceme tímto vřele poděkovat.
Děkujeme Vám, že jste v tom všem předvánočním
shonu opustili Vaše vycíděné kuchyně, že jste opustili vaše
pečící a vysávací miláčky, rozezdobené vánoční stromky,
trudné myšlenky na strastiplnou cestu domů kalamitní
Prahou a že jste se přišli, spolu s námi, radovat, nejlépe až
do ranních hodin. Jistě nebudete litovat, protože dnes Vás
čeká do slova gejzír opravdového umění, který vytryskne
z uměleckého přetlaku v Divadelní sekci Cyklotour Praha!

A co nás dnes čeká, co dnes uvidíte?
Příprava dnešního představení byla, ostatně jako každý
rok, dosti komplikovaná a provázená spoustou překážek.
Těch názorů na výběr díla! Jak Vás neochudit o zážitky při
vynechání toho či jiného nápadu. Po zralé úvaze jsme se
tedy rozhodli o umělecké ztvárnění všech návrhů.

Dnes se tak, vážení přátelé, v pohodlí
vašich sedadel, můžete už v první části
večera těšit na ukázky moderního tance
na motivy TV seriálu, absurdního dramatu, baletu i stepu, sborového zpěvu
i tance u tyče.

Původně jsme Vám chtěli jednotlivé
ukázky předvést ve formě jakýchsi skečů,
či scének. V průběhu přípravy se však
jednotlivé vstupy postupným propracováním posunuly do formy samostatných
tragikomických her, kterých dnes budete
moci zhlédnout celkem šest, i pět. Při současných cenách vstupenek za jedno běžné,
častokrát unylé a nic neříkající divadelní
nebo cirkusové představení, je pro Vás
dnešní večer po znásobení počtu uvedených her mimo jiné i velmi výhodnou
ﬁnanční investicí.

Dnešní obsazení – vyvedeno pouze v obrazech

Pevně věříme, že tuto skutečnost zohledníte při výpočtu
dobrovolného vstupného.

Po krátké přestávce se pak, milé děti a milí diváci,
můžete v druhé části večera těšit na pohádku o Dlouhém,
Širokém a Krátkozrakém.
V ideovém, abstraktním křídle souboru zazněly původně
návrhy na pokus o rekonstrukci některé z Cimrmanových
pohádek, které se zatím nepodařilo nikomu uvést, například: „Jak chudák do ještě větší nouze přišel“ nebo pohádkový horor „O třinácti tchýních“ či poměrně roztomilý
„Kašpárkův hrobeček“. Naštěstí při volbě kusu nakonec zvítězilo pragmatické, konzervativní křídlo s návratem k ideovým kořenům.
Aby byl dnešní večer co nejhodnotnější, zhotovili jsme pro Vás
i tento multifunkční program jako vánoční dar trvalejšího využití. Pokud totiž přemluvíte svého souseda aby Vám věnoval jeho
vlastní program, můžete si po získání druhého kusu vyrobit společenskou hru, zvanou PEXESO.
Pro neznalé této hry uvádíme i návod k použití:
„Vystřihni a hraj“.
Pro návštěvníky, kteří budou odcházet bez programu jich ještě
určitě pár budeme mít u pokladny.

